
Goedgekeurd RvC 19-02-2018 
 

 
 
 
 
 

 

PROCEDURE VERKIEZINGEN LEDENRAAD 

 
De RvC heeft de procedure vastgesteld om te kunnen voldoen aan samenstelling van de Ledenraad 
zoals die in het Reglement Ledenraad is vastgelegd: 
 
1. Er worden maximaal 20 leden in de Ledenraad benoemd. 
2. Mede om de gewenste spreiding over het werkgebied te bereiken is het aantal ledenraadsleden 

per Regio maximaal 4.  
3. Per Regio kunnen er dus maximaal 12 kandidaten op de kieslijst komen. (maximaal 3 kandidaten 

per vacature; art. 3d.4 van het Reglement) 
4. Benoeming in de Ledenraad vindt plaats op basis van het (hoogste) aantal behaalde stemmen, 

tenzij hierdoor het maximale aantal leden per Regio zoals genoemd onder 2. overschreden 
wordt. 
 

Benoeming Leden op basis van de uitgebrachte stemmen: 
 

a) Nadat het aantal uitgebrachte stemmen per kandidaat is vastgesteld worden de kandidaten 
op volgorde van het aantal op hen uitgebrachte stemmen gerangschikt.  

b) Van deze rangschikking worden de 20 kandidaten met de meeste op hen uitgebrachte 
stemmen benoemd als ledenraadslid, tenzij hierdoor het maximale aantal leden van 4 per 
Regio wordt overschreden. Indien nodig wordt bij gelijk aantal stemmen geloot. 

c) Iedere plaats in de ledenraad die openvalt tengevolge van de hiervoor bedoelde 
overschrijding van het maximale aantal leden van 4 per Regio wordt opgevuld vanuit de 
resterende kandidaten (uit de overige regio’s) op volgorde van het (hoogste) aantal op hen 
uitgebrachte stemmen, tenzij daardoor een (andere) Regio meer dan 4 leden zou krijgen. 
Indien nodig wordt bij gelijk aantal stemmen geloot. Indien er geen of onvoldoende 
resterende kandidaten beschikbaar zijn uit andere regio’s, dan wordt de vacature niet 
ingevuld, tenzij hierdoor het minimale aantal van 12 ledenraadsleden niet wordt gehaald, in 
welk geval er nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven. 

d) De kandidaten die op grond van het vorenstaande niet (direct) in aanmerking komen voor 
een plaats in de ledenraad, worden op volgorde van het aantal op hen uitgebrachte aantal 
stemmen gerangschikt op een reserve lijst, ten behoeve van de invulling van tussentijdse 
vacatures.  

e) Ook ten gevolge van de invulling van een tussentijdse vacature mag het maximale aantal van 
4 ledenraadsleden per regio niet worden overschreden. 
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Ter toelichting: 

 Het is mogelijk dat een of meerdere Regio’s niet wordt/worden vertegenwoordigd, omdat 1 of 
meerdere andere regio’s meerdere kandidaten hebben die ieder afzonderlijk méér stemmen 
hebben behaald (dan de kandidaat/kandidaten van de niet-vertegenwoordigde Regio). 

 Het is mogelijk dat een kandidaat in beginsel voldoende stemmen heeft om in aanmerking te 
komen voor een ledenraadsplaats, desondanks daarvoor niet in aanmerking komt omdat zijn/haar 
Regio al 4 ledenraadsleden heeft, zelfs indien daardoor één of meer vacatures niet zouden kunnen 
worden ingevuld 

 


